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APELANTE    : Rafael Diniz da Silva  
ADVOGADO  : Maria Domitilia Ramalho
APELADO      :   Justiça Pública  Estadual                                                                 

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ESTUPRO  DE
VULNERÁVEL.  PROVAS  DA MATERIALIDADE
E AUTORIA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO.
SUPLICA  POR  ABSOLVIÇÃO.  FRAGILIDADE
PROBATÓRIA.  IMPOSSIBILIDADE.  PALAVRA
DA VITIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL A
ARRIMAR  O  ÉDITO  CONDENATÓRIO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Restando comprovadas a materialidade e autoria
do crime pelo qual o acusado fora condenado, a
manutenção do decisum é imposição legal. 

Nos  delitos  contra  os  costumes,  quase  sempre
praticados na clandestinidade, a palavra da vítima
é  de  excepcional  importância,  máxime  se
confortada pelos demais elementos de convicção
coletados nos autos. 

Vistos,  relatados  e  discutidos os  presentes  autos  acima
identificados;

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  NEGAR  PROVIMENTO  AO  APELO,  NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

R E L A T Ó R I O
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Cuida-se  de  Apelação  Criminal  interposta  por  Rafael  Diniz  da

Silva (fl. 77), contra sentença (fls. 71/73v), prolatada pelo Juízo de Direito da

Comarca de Juazeirinho  que, julgando procedente a denúncia, o condenou

nas  sanções  do  artigo  217-A,  do  Código  Penal  c/c  art.  1º,V  da  Lei  nº

8.072/90, a uma pena de 08 (oito) anos e 06(seis) meses de reclusão, a ser

cumprida inicialmente em regime fechado.

Em  suas  razões  (fls.78/82),  o  apelante  alega  que  o  lastro

probatório é frágil para ensejar uma condenação, eis que não cometeu o delito

suplicando, por absolvição.

Em  contrarrazões  (fls.86/89),  o  representante  do  Ministério

Público opinou pelo desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria de Justiça exarou Parecer (fls.98/101), pelo

desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

O representante  do  Ministério  Público  Estadual  ofereceu

denúncia (fls. 02/04) em desfavor do réu Rafael Diniz da Silva, imputando-lhe

a prática do crime delineado no art. 217-A, do Código Penal c/c art. 1º,V da

Lei nº 8.072/90.

Consta da peça acusatória que o acusado há cerca de 03 (três)

meses, praticou conjunção carnal com menor de 14 (quatorze) anos. Segundo

se apurou o enunciado abusou da vítima por duas vezes e sempre abordava a
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vítima  de  forma  sorrateira  e  praticava  a  conjunção  carnal,  sendo  que  em

ambas as vezes a vítima foi abordada próximo a sua residência e forçada a

praticar relação sexual.

Ultimada a instrução criminal o Juízo primevo julgou procedente

a pretensão punitiva Estatal para condenar o acusado Rafael Diniz da Silva

nas  sanções  do  artigo  217-A,  do  Código  Penal  c/c  art.  1º,V  da  Lei  nº

8.072/90, a uma pena de 08 (oito) anos e 06(seis) meses de reclusão, a ser

cumprida inicialmente em regime fechado. 

Inconformado, o ora apelante recorreu da decisão, alegando que

as provas são frágeis, insuficientes para uma condenação, eis que em nenhum

momento confessou o crime, suplicando por absolvição.

No entanto, sem razão.

A materialidade e  autoria  do  delito  restaram evidenciadas pelo

acervo probatório constante dos autos. 

Em seu interrogatório o acusado nega a prática delitiva, aduzindo

que nunca ficou ou manteve relações sexuais com a ofendida, afirmando que

tal incriminação foi pelo fato da vítima sempre ter dado em cima dele e nunca

querer nada com ela, tudo passando de uma invenção da vítima.

Em suas declarações a vítima E.J.A.S., na esfera policial, à fl. 15,

disse:

[…] Que há cerca de três meses, não recordando a
data exata,  por volta  da 18h00min,  saiu da casa de
sua genitora para ir assistir televisão na casa de sua
tia,  Maria  Aparecida,  a  qual  reside  a  cerca  de  100
metros do local; que no caminho próximo a uma casa
abandonada, foi abordada por Rafael (marido da sua
prima Zélia), o qual lhe chamou para conversar. Que a
princípio a declarante disse que não iria, mas depois
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de muita insistência,  resolveu ir  ao se aproximar  foi
segurada pelo acusado o qual jogou contra a parede,
tirou sua saia e sua calcinha e começou a fazer sexo
oral  com  a  declarante  e  em  seguida  houve  a
penetração, tendo a declarante sangrado no momento,
que  na  sequência  o  acusado  deixou  a  vítima  ir
embora,  mas  antes  prometeu  que  ia  colocar  a
declarante em uma casa e assumi-la, porém não mais
a procurou; que afirma não ter contado o que ocorreu
aos seus genitores por  medo;/  que no dia  seguinte,
também por volta do mesmo horário no momento em
que estava caminhando pela linha do trem com seu
irmão de sete anos de idade, foi novamente abordada
pelo acusado, o qual deixou o irmão da declarante na
casa da avó paterna, localizada na rua Epifânio Garcia
Sobrinho no Conjunto Burity, e levou a declarante na
até a parte de trás da casa de sua avó paterna, que
chegando lá o acusado tirou a roupa da declarante e
se despiu, tendo praticado sexo oral, e introduzido o
pênis em sua vagina; [...]

A vítima,  quando  em  Juízo  (mídia  –  fl.  55),  confirmou  suas

declarações prestadas na polícia, dizendo que nunca tinha mantido relações

sexuais com outra pessoa, sem ser o acusado. Que no momento do ato sexual

não gritou porque tinha medo do acusado, tendo o acusado prometido a vítima

colocá-la  em  uma  casa  e  assumi-la.  Disse  que  antes  de  manter  relações

sexuais com o acusado não tinha namorado. Afirmou que namorou com Diego

depois  de  ter  se  relacionado  com o  acusado,  só  contando  o  ocorrido  três

meses depois a sua mãe, com medo do acusado. 

Por sua vez, a testemunha  Aline Alves de Souza,  Conselheira

Tutelar em Juízo, (mídia – fl.  55),  confirmou o seu depoimento prestado na

esfera  policial  (fl.18),  afirmando  que  conhecia  a  vítima,  sendo  o  seu

comportamento normal.  Disse que acompanhou a vítima para realização do

exame  sexológico,  tendo  a  vítima  dito  que  era  virgem  quando  o  acusado

praticou a conjunção carnal, tendo somente praticado conjunção carnal com o

adolescente após ter praticado com o acusado. Afirmou que não é verdade que

o acusado teria ido ao Conselho Tutelar. Que nunca namorou com o acusado e

que na época dos fatos o acusado já vivia com a prima da vítima.
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Por  outro  lado,  a  testemunha  José  Carlos  Gerôncio  Pereira,

Conselheiro  Tutelar,  em  Juízo,  (mídia  –  fl.55),  falou  que  confirma  seu

depoimento  prestado  na  Polícia  (fl.  17),  que  não  tem conhecimento  que  a

vítima  tenha  outros  namorados  e  se  mantém relações  sexuais  com outras

pessoas.

A testemunha  Diego  Emanuel  Félix  dos  Santos  (mídia  -  fl.61),

disse que conhece acusado e vítima, conhecendo esta desde criança, e não

namorou com a vítima, mas apenas “ficou”. Afirmou que teve relações sexuais

com a vítima, pois ela teria dito que não era mais virgem. Que não sabe se a

vítima  teve  outros  namorados,  porém,  disse  chorando,  que  perdeu  sua

virgindade com o acusado, e quando teve relações com a vítima era tinha 14

nos.

As testemunhas indicadas pela defesa, ou seja,  Patrício Jorge

Morais e Washington Francelino da Silva (mídia – fl. 55), se ativeram apenas

em tecer comentários da vida pregressa do acusado, sem no entanto, trazer

argumentos capazes de alicerçar o pleito absolutório pretendido pelo acusado. 

Como visto,  pelo  acervo  probatório  colhido,  não se  sustenta  a

tese  do  apelante  no  sentido  de  que  não  há  provas  suficientes  para  a

condenação  imposta.  Ao  contrário,  pelo  que  ficou  apurado  restou

suficientemente  comprovado  pelas  declarações  da  vítima  e  pelas  provas

testemunhais  que  o  acusado  na  verdade  praticou  o  crime  pelo  qual  fora

condenado.

De  mais  a  mais,  vale  salientar  que  nessa espécie  de  crime  a

palavra da vítima, desde que consentânea com as demais provas dos autos,

assume  relevante  importância,  especialmente,  porque,  na  maior  parte  dos

casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas

oculares e sequer deixam vestígios. 

Aliás,  a  jurisprudência  dominante  assim  aponta,  conforme
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espelham os julgados adiante transcritos:

“Nos  crimes  contra  os  costumes  a  palavra  da
vítima surge com coeficiente probatório de ampla
valoração,  ainda  mais  se  corroborado  pelos
demais elementos dos autos.” (RT 666/295)

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ESTUPRO  DE
VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS E
DEMONSTRADAS  POR  FARTA  PROVA  ORAL
COLIGIDA.  VALIDADE  E  CREDIBILIDADE  DOS
DEPOIMENTOS DA VÍTIMA,  MÁXIME POR TEREM
SIDO  CORROBORADOS  PELO  CONJUNTO
PROBATÓRIO.  ISENÇÃO  CUSTAS.  INTELIGÊNCIA
DA  SÚMULA  Nº  58  DO  TJMG.  MATÉRIA  A  SER
ANALISADA  PELO  JUÍZO  DA  EXECUÇÃO.
RECURSO  CONHECIDO  E  DESPROVIDO.  Nos
crimes sexuais, a palavra da vítima, em harmonia
com os demais elementos de certeza dos autos,
reveste-se  de  valor  probante  e  autoriza  a
conclusão quanto à autoria e às circunstâncias do
crime. O juridicamente  miserável  não fica imune da
condenação nas custas do processo criminal (art. 804,
CPP),  mas  o  pagamento  fica  sujeito  à  condição  e
prazo  estabelecidos  no  art.  12  da  Lei  nº  1.060/50.
(TJMG;  APCR  1.0056.13.012859-0/001;  Relª  Desª
Luziene  Barbosa  Lima;  Julg.27/01/2015;  DJEMG
06/02/2015).

De forma que, como afirmado na sentença de primeiro grau, a

prova de autoria restou efetivamente demonstrada pela palavra detalhada e

coerente da vítima, em conformidade com as demais provas dos autos, sendo

insubsistente o pleito absolutório requerido pelo apelante.

Pelo  exposto,  a  sentença  atacada,  esta  suficientemente

fundamentada e a pena posta de maneira correta, não havendo o que reformar.

Por tais razões, NEGO PROVIMENTO AO APELO.

Oficie-se a Vara de Execuções da Comarca de Juazeirinho.
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É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Sr.  Des.  Márcio  Murilo  da  Cunha

Ramos, Presidente da Câmara Criminal. Participaram do julgamento, além do

Relator,  o Exmo. Des. Luiz Silvio Ramalho Júnior e o Exmo. Sr. Des. Carlos

Martins Beltrão Filho.  Presente à sessão o Exmo. Sr.  Dr.  Francisco Sagres

Macedo Vieira, Procurador do Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, aos 21(vinte e um) dias do mês de Junho do ano de 2016.

Dr.  José Guedes Cavalcanti Neto 
Juiz Convocado

                    R e l a t o r

Desembargador João Benedito da Silva


